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     Bloed skenk! 
 

Die bloed binne-in my en jou is belangrik om te verstaan (So ook in diere). 
Bloed is uniek en het ‘n baie groot funksie binne die liggaam. Dis ‘n 
rooikleurige vloeibare stof wat sirkuleer deur die vaat-sisteem in die meeste 
gewerwelde liggame op aarde. Bloed is ‘n skeikundige komplekse stof en dit 
bevat hoofsaaklik semi – soliede liggaampies wat oorgaan in plasma. Dit 
lewer suurstof en voeding na alle selle en weefsels en dit verdeel in 
afsonderlike funksies wat afvalstowwe verwyder en waghou teen infeksies. 
Die liggaam het bloed nodig om te funksioneer en daarsonder sal dit 
leweloos wees (dood).  As ‘n liggaam bloed verloor deur ‘n wond en dit nie 
gestop word nie sal die wese bewusteloos word en die dood gaan dan intree.  
 

Nou kom die vraag: In ‘n ongeluk verloor ‘n persoon baie bloed, kan hy of 
mag hy bloed ontvang (Dit sluit ook operasies in)? 
Lev 17:14  want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel 
verbind..... die siel van alle vlees is sy bloed; Deut. 12:23..... want die bloed 
is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. Soos bo genoem 
in die vers dat die “siel is die bloed” wat die man nou besig is om te verloor, 
en die bloed wat deur ‘n Dr. gegee word (Deur ‘n skenker) bevat dit dan nie 
ook ‘n siel nie?   
Gen. 4:10,11  En YAH sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou 
broer roep na My van die aarde af.  11....die grond wat sy mond 
oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.  
9:6 ....Skepper het die mens na sy beeld gemaak. Lev. 6:27....as daar van 
die bloed op ‘n kledingstuk spat, moet jy die stuk waar dit op spat, op ‘n 
rein plek was. Ps. 72:14  Hy sal hulle siel verlos van verdrukking en geweld, 
en hulle bloed sal kosbaar wees in Sy oë.  
Bloed uit die liggaam is net so onnatuurlik as die liggaam sonder die bloed 
(bloed gaan dood, soos die liggaam daarsonder). Terwyl die bloed uit ‘n 
wond vloei dan lewe die bloed nog. Bloed is kosbaar vir VADER!  Hy wil dit 
bewaar hê net vir Hom, want die siel is daarin.  
Gen 9:5  Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal 
Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel 
van die mens eis. Lev 19:26....Julle mag nie met verklaring van voortekens 
of goëlery omgaan nie. 
VADER soek die lewende bloed wat die siel besit net vir HOM. HY wil hê dat 
daardie bloed wat aan HOM behoort met SY Gees “YAHUSHA” deelagtig 
moet wees. Hy soek nie die bloed verspil op goëlery of etes nie. Bloed buite 
die liggaam gaan dood en word net op die dood verspil, maar bloed binne die 
liggaam lewe. Die bloed van YAHUSHA was gestort vir die uitverkore in nood. 
Die “Lewende” bloed van YAHUSHA het die uitverkore skoon kom was. 
Matt. 26:28 Want dit is My bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir 
baie uitgestort word tot vergifnis van sonde wetsoortreding.  
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Joh. 6:56  Wie My vlees eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom. 
Open. 7:14....en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die 
bloed van die Lam. 
In Hand. 17:26  En Hy het uit een bloed  [common origin, one source, one 
blood. AMP. Bybel ] al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele 
aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle 
woonplek vasgestel het (Paulus het altyd ‘n argument ontketen deur sy 
dubbelsinnigheid).  Ons weet dat bloed gemeenskaplik gedeel word op aarde 
tussen mens en dier. Ons weet ook dat alle bloed deur YAH uitgesprei is, 
want Hy het dit so beskik dat dit wel met mekaar te doen het (uit een bronne 
put; one source), maar tog verskillend van mekaar moet wees. Daar is wel die 
gevalle waar die wetenskaplikes gesien het wat gebeur as jy bloed vermeng 
van diere teenoor die wit en swart rasse. Darwin het weer op sy beurt met 
William Harvey in 1615, die ontdekking gemaak van bloed sirkulasie en 
oortapping waar die wit ras misvorming getoon het en die swart ras weer 
voortplanting laat voortspruit het. Ons weet dat die meeste gewerwelde 
liggame op aarde deel aan dieselfde bronne put het waarvan die hare, naels, 
tande, been, bloed so ook die asemhaling en ingewande stelsel dieselfde is. 
Hoekom? Want dit is deur dieselfde Skepper geskep / geskape; Daarom raak 
daardie skepper toornig as daar verbastering plaasvind (Hos. 4; Matt. 10:12). 
  
Wanneer die man by die vrou ingaan is daar ‘n samesmelting besig om plaas 
te vind. As die vrou by ‘n swart wese ingegaan het is sy geskend en so ook die 
wese wat uit haar gebore word (bruin kleurig baster).  VADER is streng 
daarop dat daar nie verbaster moet word nie en dat daar nie meer as een 
man by ‘n vrou mag ingaan nie, anders hoereer sy. As die man dood gaan en 
hy het geen kind by die vrou gehad nie mag sy weer gaan trou (eerstens met 
een van die broers, anders is sy vry om te trou met ‘n ander Yashar’EL). 
Indien sy wel swanger geword het is dit ‘n samesmelting van man en vrou na 
die kind. Weens die samesmelting wat ‘n gesin aanbetref is die man, vrou en 
kinders uit daardie huwelik ‘n saamgesmelte-eenheid.  
 
Ek sluit; 
Die persoon bo wat die behoefte het om bloed te ontvang se gesin moet hom 
bystaan om bloed te skenk. Geeneen behalwe binne daardie gesin mag vir 
hom bloed gee nie. Die kinders mag vir die pa of die ma skenk of andersom. 
Die pa soos die ma kom logies ook uit verskillende gesin uit en daarom mag 
hulle twee net van hulle biologiese broer of suster bloed ontvang, maar nie 
hulle kinders nie. Die kinders is gebind aan hulle ouers in die bloed soos ons 
as Yashar’EL deur YAHUSHA se Bloed gebind is aan die VADER.      

 

HalleluYAH 
 

                                (Dit kom op die lossings Wet neer; Lev. 25 ). 



 


